
 

 

 

BOLSA DE TÉCNICO DE INVESTIGAÇÃO SEM GRAU ACADÉMICO (2 VAGAS) 

 

 

Encontra-se aberto Concurso para atribuição de duas Bolsas de Técnico de Investigação sem 

grau académico do Instituto Superior de Agronomia, nas seguintes condições: 

 

Área Cientifica: Ciências Agrárias 

 

Requisitos de admissão:  

- Conhecimentos na área de culturas agrícolas, florestais e ornamentais, 

- Habilitação para o manuseamento de produtos fitossanitários, 

- Carta de condução. 

 

Actividades a realizar: Colaborar com a equipa de jardinagem no apoio a aulas, a ensaios para 

investigação, na manutenção e desenvolvimento das colecções botânicas  e outras solicitações 

inerentes ao Jardim Botânico da Ajuda. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade 

de Lisboa em consonância com a Lei nº 40/2004 de 18 de Agosto, na redação que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei nº 202/2012 de 27 de Agosto (Alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação). 

 

Local de Trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto Superior de Agronomia sob a 

orientação da Investigadora Coordenadora Maria Dalila Espírito Santo. 

 

Duração da Bolsa: A bolsa terá duração de inicial de 12 meses, eventualmente renovável, com 

início previsto em Janeiro de 2016.  

 

Valor do Subsidio de manutenção mensal: o montante da bolsa corresponde a 565 € 

(quinhentos e sessenta e cinco euros) conforme a tabela de valor de bolsas do Regulamento da 

Universidade de Lisboa. O pagamento será feito através de transferência bancária. 

 



Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão baseados nos critérios abaixo 

referidos: 

 

Parâmetros de Avaliação 

Ponderação 

na 

avaliação 

final 

Escala de 

avaliação 

Avaliação 

curricular 

Habilitação 

académica 

30% 

0-20 valores Conhecimentos 

na área científica 

40% 

Entrevista 30% 

 

Será realizada entrevista de seleção aos 3 (três) candidatos melhor classificados na avaliação 

curricular. A avaliação final será resultante do somatório dos valores obtidos na avaliação 

curricular e na entrevista de seleção. 
 

 

Composição dos Júris de Seleção:  

Investigadora Coordenadora Dalila Espírito Santo (Presidente) 

Profª Doutora Cristina Cunha Queda (1º Vogal) 

Assistente Operacional Nuno Pereira (2º Vogal) 

Engª Anabela Matos (suplente) 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, por nota final obtida, sendo o candidato 

aprovado notificado através de e-mail. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 

aberto no período de 7 a 21 de Dezembro 2015. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio ou entrega de 

uma carta de apresentação acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, 

Certificado de habilitações e outros documentos comprovativos considerados relevantes. 

 

As candidaturas deverão ser entregues, durante o período das 9.00 às 17.00 no Instituto 

Superior de Agronomia, no Expediente, com a referência do anúncio, Tapada da Ajuda, 

1349-017 Lisboa ou remetidas por e-mail para crisqueda@isa.ulisboa.pt 


